
 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PIRVU MARIUS 
Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 22.01.1964 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 04.2014-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director Directie Petrochimica 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordoneaza si raspunde de Managamentul Directiei Petrochimice 
• Coordoneaza activitatea economico-financiara a societatii 
• Coordoneaza realizarea elementelor de organizare structurala si procesuala a

necesarului de personal 
• Responsabilitate privind sumele bugetate alocate 

Numele şi adresa angajatorului 
O 

   OLTCHIM S.A./ Directia Petrochimica Bradu-Pitesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

   Management 
Perioada 10.2013-04.2014 

Funcţia sau postul ocupat Director General 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordoneaza si raspunde de Managementul general al Societatii 

• Responsabilitate privind sumele bugetate alocate 
Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A.-Rm.Valcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management 
Perioada 10.2012-10.2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Directie Petrochimica 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordoneaza si raspunde de Managamentul Directiei Petrochimice 

• Coordoneaza activitatea economico-financiara a societatii 
• Coordoneaza realizarea elementelor de organizare structurala si procesuala a 

necesarului de personal 
• Responsabilitate privind sumele bugetate alocate 

             Numele şi adresa angajatorului 

O 

   OLTCHIM S.A./ Directia Petrochimica Bradu-Pitesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

   Management 
Perioada 04.2012-09.2012 

Funcţia sau postul ocupat Sef Sectie Exploatare Mecanica 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordoneaza activitatea de mentenanţă curenta si revizie generala 

• Coordoneaza si soluţioneaza tehnic totalitatea lucrărilor de mentenanta  
• Asistenta tehnica in realizarea proiectelor de investiţii  

Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A./Divizia Petrochimica Bradu-Pitesti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta 



Perioada 12.2009-03.2012 
Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Constructii si Servicii 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordonarea si soluţionarea tehnica a tuturor lucrărilor de mentenanta la nivelul
Petrochimiei  

• Acordarea de asistenta tehnica departamentului achiziţii la procurarea de echipamente
si dispozitive,verificarea specificaţiilor tehnice  

• Asistenta tehnica in realizarea proiectelor de investiţii  
• Planificarea solicitarilor de personal si resurse(piese schimb) 

 
Numele şi adresa angajatorului OLTCHIM S.A./Divizia Petrochimica Bradu-Pitesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta 
Perioada 12.2008-2009 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Constructii si Servicii 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordonarea si soluţionarea tehnica a tuturor lucrărilor de mentenanta la nivelul 

Petrochimiei  
• Acordarea de asistenta tehnica departamentului achiziţii la procurarea de echipamente

si dispozitive,verificarea specificaţiilor tehnice  
• Asistenta tehnica in realizarea proiectelor de investiţii  
• Planificarea solicitarilor de personal si resurse(piese schimb) 

Numele şi adresa angajatorului OMV-Petrom S.A / Arpechim Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta 

Perioada  12.2005-11.2008 

Funcţia sau postul ocupat Sef Birou Echipamente Rotative Petrochimie 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Planifica activităţile de mentenanta ale echipamentelor rotative din Petrochimie  

•  Coordonează toate activităţile de reparaţii ale contractorilor cadru sau subcontractorilor 
• Monitorizează funcţionarea tuturor utilajelor rotative din Petrochimie 
• Formularea unor recomandări si elaborarea unor masuri pe baza interpretărilor si a

rezultatelor de monitorizare. 
• Acordarea de asistenta tehnica departamentului achiziţii la procurarea de echipamente

si dispozitive,verificarea specificaţiilor tehnice 
• Asistenta tehnica in realizarea proiectelor de investitii,elaborarea si verificarea

specificaţiilor tehnice. 
Numele şi adresa angajatorului OMV-Petrom S.A./ Arpechim Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta 
Perioada 2001-2005 

 
Funcţia sau postul ocupat Sef Laborator Utilaje Dinamice  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Planifica programul de verificari tehnice ale utilajelor rotative in functie de rezultatele
masuratorilor de vibratii si diagnoza 

• Verifica respectarea instructiunilor privind modul de exploatare si intretinere al utilajelor
rotative 

• Participa la analiza si luarea deciziei in cazul incidentelor cauzate de anomalii in
functionarea utilajelor dar care nu efecteaza iminent siguranta instalatiilor si a 
personalului 

• Verifica intocmirea bazei de date a utilajelor rotative 
• Solicita sectiilor respectarea parametrilor de functionare ale utilajelor rotative 

Numele şi adresa angajatorului SNP- Petrom S.A/Arpechim Pitesti  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta Predictiva 

Perioada 1992-2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Mentenanta Predictiva 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Colectează datele de funcţionare ale echipamentelor rotative 

• Elaborează rapoartele de funcţionare / defecţiuni ale echipamentelor rotative 
• Formularea unor recomandări si elaborarea unor masuri pe baza interpretărilor si a

rezultatelor de monitorizare. 



Numele şi adresa angajatorului  SNP Petrom S.A./ Arpechim Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mentenanta Predictiva 

Perioada 1988-1992 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Mecanic Tehnolog 
Activităţi şi responsabilităţi principale • Elaborează tehnologia de fabricaţie a diferitelor repere constructive ale motoarelor

electrice 
• Participa la realizarea seriei "zero" a diferitelor repere constructive 

 
Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Motoare Electrice / Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tehnologii de fabricatie 
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1983-1988 
Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organe de masini, Tehnologia Constructiilor de Masini,Organizarea si Conducerea 
Intreprinderilor,Proiectarea sculelor aschietoare etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti-Facultatea Tehnologia Constructiilor de Masini 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută Curs " Asset Performance Management for reciprocating Compressors and Pumps"- Covasna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Prognost Systems GmbH 

Perioada 2010 
Calificarea / diploma obţinută Curs " Asset Management "- Noordwijk / Olanda 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SKF-Suedia 

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Abilitati interpersonale de comunicare"-Bucuresti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Achieve Global Romania 

Perioada 2009 
Calificarea / diploma obţinută Curs-"SAP-PM "-Pitesti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CapGemini Romania 

Perioada 2008 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Asset Management"-Berlin / Germania 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SKF-Suedia 

Perioada 2007 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Asset Management"-Baveno / Italia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SKF Suedia 

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Turbine si Compresoare"-LaSpezia / Italia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Elliott Turbomachinery SA-Elvetia 

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Etansari mecanice"- Wolfratshausen / Germania 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EagleBurgmann-Germania 



Perioada 2003 
Calificarea / diploma obţinută Curs " Analiza si evolutia vibratiilor- nivelul II"-Pitesti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

NDT Research -Romania 
 

Perioada 2001 
Calificarea / diploma obţinută Curs " Avarii si influenta caracteristicilor mecanice asupra echipamentelor modulul 2+3 "-Pitesti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Institutul de Sudura Timisoara 

Perioada 2000 
Calificarea / diploma obţinută Curs „Management” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul European de cursuri prin corespondenta „EUROCOR ” 

Perioada 2000 
Calificarea / diploma obţinută Curs „Marketing” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul European de cursuri prin corespondenta „EUROCOR ” 

Perioada 1997 
Calificarea / diploma obţinută Curs „Evaluarea economica si financiara a intreprinderii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati „CECCAR” 

Perioada 1996 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Mentenanta Predictiva si Vibraţii "-Chester / Anglia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IRD Mechanalysis Anglia 

Perioada 1996 
Calificarea / diploma obţinută Curs "Echilibrarea maşinilor centrifugale"-Chester / Anglia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IRD Mechanalysis Anglia 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Independent B2 Independent B2 Independent B2 Independent B2 Independent 
Franceza  A2 Intermediar A2 Intermediar A2 Intermediar A2 Intermediar A2 Intermediar 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilitatea in a organiza si conduce diverse zone de activitate 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice • Expertize tehnice in Turbine cu abur,Compresoare centrifugale si cu piston, Pompe mono si 
multietajate, Suflante,Ventilatoare,Reductoare ,in general tot ce inseamna echipamente rotative  
• Expertize tehnice in analiza vibratiilor si mentenanta predictiva 
• Expertize tehnice in mentenanta echipamentelor industriale 
• Expertiza in managementul echipamentelor 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS Office - Word, Excel,Power Point, Programe dedicate:SAP,EMonitor Odyssey 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Creativitate, profesionalism, perseverenţă, spirit de echipă, abilităţi de 
comunicare,mediere 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
 


